
       

 

Tussenschoolse opvang bij Basisschool de Kwikstaart 
 

Op basisschool de Kwikstaart wordt de tussenschoolse opvang (TSO) uitgevoerd door Solidoe Kinderopvang.  Er is 

een prettige en nauwe samenwerking tussen de Kwikstaart en Solidoe wat helpt om de TSO voor de kinderen zo 

prettig mogelijk te laten verlopen. 

 

Rustig samen lunchen 

Op school zijn de kinderen hard aan het werk. De TSO in de pauze is dan echt een moment van rust en 

ontspanning. Zo kunnen de kinderen na de lunch weer met een opgeladen batterij en vol concentratie aan de 

slag. De sfeer op de TSO sluit zoveel mogelijk aan op de sfeer van de school. Zo zijn bijvoorbeeld de 

omgangsvormen op de TSO hetzelfde als op school. 

 

Even bewegen 

Behalve een rustpunt is de TSO ook een moment waarop de kinderen hun energie even kwijt kunnen. Dat is 

welkom na een ochtend stil zitten. Daarom gaan de kinderen zo veel mogelijk naar buiten om te spelen. Als dat 

echt niet kan, is er ook binnen er genoeg te doen. 

Inschrijven: 

Je kan je kind inschrijven via het inschrijfformulier bijgevoegd bij deze informatiebrief. Ook is het formulier te 

downloaden via solidoe.nl/diensten/tussenschoolse-opvang/. 

Kosten: 

Voor kinderen die structureel gebruik maken van de TSO zijn de kosten € 2,45 per keer.  

Voor Kinderen welke incidenteel gebruik maken van de TSO zijn de kosten € 2,75 per keer. 

In deze kosten zijn opgenomen zowel de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke 

ondersteuning van de overblijfkrachten en overblijfcoördinator.  

Contact: 

De TSO coördinator van de Kwikstaart is Joke Mul  en zij is bereikbaar op: 06 467 18 872 

Voor meer informatie verwijzen we jullie naar de informatiebrochure welke zowel bij de Kwikstaart beschikbaar 

zijn, als online op solidoe.nl/diensten/tussenschoolse-opvang/ 

  



       

 

Aanmeldingsformulier TSO      
 

Ondergetekende wil graag TSO aanvragen voor zijn/haar kind.     

Gegevens kind(eren) 

Naam kind    : _______________________________________________ 

Naam school    : ________________________________________ 

Groep    : ________________________________________ 

Geboortedatum  : ____________________ ____________________ 

Huisarts   : ______________________  Tel : ____________________ 

Medische bijzonderheden (alleen invullen als dit voor de overblijfkrachten van belang is) 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Bereikbaarheid ouder(s)/verzorger(s) tussen de middag 

 

Naam    :________________________________________________ 

Tel. privé   : _______________________________________________ 

Mobiel    : _______________________________________________ 

Werk    : _______________________________________________ 

 

Na verwerking van uw aanvraag krijg u per email een login. Hiermee kunt u zichzelf aanmelden in 

de web-portal en de TSO voor uw kind opgeven. 

Onze huidige tarieven vindt u op www.solidoe.nl en in de meest recente informatiebrochure. 

Voor informatie over de aanmelding  kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing  

van Solidoe,  telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag  van 9.00 – 15.00 uur op ons centrale 

telefoonnummer: 0297-729710 

   

http://www.solidoe.nl/


       

 

 

Ondergetekende is:  

 Op de hoogte van de informatiebrochure TSO en heeft de “afspraken met leerlingen” met 
zijn/haar kind(eren) besproken 

 Akkoord met automatisch incasso. 
 

Naam    : ________________________________________________ 

Adres + postcode  : ________________________________________________ 

E-mail adres   : ________________________________________________ 

IBAN nummer          : ________________________________________________ 

Naam rekeninghouder               : ________________________________________________ 

 

Datum: …………………………….                              Handtekening: ………………………………. 

 

 

Overblijfkracht iets voor u? 

 

0  JA, dan neemt de TSO-coördinator graag contact met u op. 

0 NEE, jammer! 

 

Het getekende formulier kunt u opsturen naar : 
Kinderopvang Solidoe 
t.a.v. afdeling Planning & Plaatsing 
Antwoordnummer 2057 
1430 VB  Aalsmeer 


